
АУДИТ 

екзамен 

 

1. Під аудитом розуміють 

2. У перекладі з латинської термін «аудит» означає 

3. Мета незалежного аудиту полягає у 

4. Аудит за обов’язковістю здійснення поділяється на 

5. Аудит за суб’єктами проведення поділяється на 

6. Аудит за повторюваністю контрольних дій поділяється на 

7. Обов’язковий аудит проводиться 

8. Ініціативний аудит проводиться 

9. Підставою для здійснення ініціативного аудиту суб’єкта 

господарювання може бути  

10. Основним об'єктом аудиту є 

11. Відповідальним за здійснення суспільного нагляду за аудиторською 

діяльністю в Україні є 

12. Аудиторська палата України – це 

13. Аудитором можуть бути визнані 

14. Фізична особа (громадянин України) 

15. Назвіть практичний досвід роботи на посадах бухгалтера, ревізора, 

юриста, фінансиста, економіста, асистента (помічника) аудитора для 

атестації аудитора не менше 

16. Особа, яка має намір бути аудитором, повинна набути практичного 

досвіду аудиторської діяльності шляхом працевлаштування/стажування у 

суб’єкта аудиторської діяльності не менше 

17. Юридична особа, яка провадить виключно аудиторську діяльність 

та/або надає неаудиторські послуги на підставах та в порядку, що 

передбачені Законом України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», називається 

18. Загальний розмір частки засновників (учасників) аудиторської фірми, 

які не є аудиторами та/або аудиторськими фірмами, у статутному капіталі 

не може перевищувати 

19. Єдиний підхід до методики аудиту визначають 

20. Аудиторові надано можливість самостійно визначати форми і методи 

аудиту 

21. Форми і методи проведення аудиторських перевірок визначає 

22. Перевірка арифметичної точності первинних документів називається 

23. Збір інформації у працівників підприємства або за його межами 

називається 

24. Для перевірки реальності існування матеріальних активів здійснюється 

25. Не суцільне спостереження, при якому характеристика усієї сукупності 

одиниць подається на основі результатів обстеження їх деякої частини, 

відібраної у випадковому порядку називається 

26. Звітність, що містить інформацію про фінансовий стан та результати 

діяльності підприємства, – це 

27. Фінансова звітність підприємства складається на основі даних 



28. До складу річної фінансової звітності за НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» входять 

29. Особи, які використовують інформацію фінансової звітності для 

задоволення певних інформаційних потреб, називаються 

30. Користувачами фінансової звітності є 

31. Перед складанням річної фінансової звітності необхідно здійснити 

наступні підготовчі процедури 

32. Під аудиторським ризиком розуміють 

33. Аудиторський ризик обумовлюється 

34. Модель аудиторського ризику має вигляд 

35. Ризик того, що регістри бухгалтерського обліку, і відповідно звітність 

клієнта містять недостовірну інформацію називається 

36. Ризик неефективності внутрішнього контролю та системи 

бухгалтерського обліку клієнта називається 

37. Ризик того, що помилки в бухгалтерському обліку та звітності клієнта 

не буде виявлено аудитором під час проведення перевірки називається 

38. Безпосередньо від аудитора залежить лише 

39. На рівень ризику невиявлення впливають 

40. Ризик невиявлення обчислюється за такою формулою 

41. Служба внутрішнього аудиту на підприємстві виконує такі функції 

42. До завдань аудиту на початковій стадії відносяться 

43. Аудиторські докази збираються на 

44. Групування виявлених недоліків, у системі бухгалтерського обліку та 

звітності клієнта, проводиться на 

45. Назвіть документ, що засвідчує факт досягнення домовленості між 

клієнтом і аудиторською фірмою (аудитором) про проведення аудиту 

46. Основне призначення договору про проведення аудиту фінансової 

звітності 

47. Основним критерієм під час прийняття рішення щодо укладання 

договору про проведення аудиту фінансової звітності є 

48. При укладенні договору про проведення аудиту фінансової звітності 

організація-клієнт зробила аудиторській фірмі вигідну пропозицію про 

надання в оренду приміщень. Які можливі дії керівника аудиторської 

фірми 

49. Розробка аудитором конкретних заходів стосовно напряму, характеру і 

витрат часу на здійснення перевірки називається 

50. Під час проведення аудиту аудитор отримує і накопичує для 

обґрунтування аудиторського звіту 

51. Аудиторські докази – це 

52. Чим більше зібрано аудиторських доказів 

53. Найбільш надійними під час перевірки є аудиторські докази (свідчення) 

54. Записи аудитора, здійснені ним під час планування, підготовки та 

проведення перевірок – це 

55. Викривлення, що виявлені під час аудиту бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності, можуть бути у вигляді 

56. Ненавмисне перекручування фінансової інформації в результаті 

арифметичних чи логічних помилок в облікових записах називається 



57. У разі виявлення помилок аудитор повинен 

58. До об’єктів аудиту грошових коштів належать 

59. Аудитор враховує, що касир несе матеріальну відповідальність за 

збереження 

60. Аудитор враховує, що з касиром укладається 

61. Перевірка готівки має здійснюватися 

62. Джерелами інформації для аудиту грошових коштів є 

63. Аудит грошових коштів починають з перевірки 

64. Аудитор визнає правильною граничну суму платежу з каси одного 

підприємства іншому протягом дня, яка 

65. Найбільш достовірними доказами для підтвердження повноти обліку 

грошових коштів є 

66. Аудитор враховує, що термін збереження касових документів на 

підприємстві складає 

67. Аудитор враховує, що виявлені за результатом інвентаризації 

надлишки грошових коштів у касі підприємства 

68. Виконання однією особою виписки виданих касових ордерів і видачі 

грошей з каси є доказом 

69. Під час перевірки грошових коштів на рахунках в банку клієнта 

аудитор віддає перевагу 

70. Для підтвердження повноти виписок банку аудитор 

71. Реальність і вірогідність розрахунків з постачальниками і покупцями 

перевіряється 

72. Аудитор зіставляє дані реєстру обліку розрахунків з постачальниками з 

даними реєстрів обліку касових операцій та операцій на рахунках у банках 

для перевірки 

73. Неправильне бухгалтерське відображення операцій на поточному 

рахунку в національній валюті, а також віднесення одержаних грошей з 

цього рахунку на інші рахунки дає змогу приховувати 

74. Джерелами інформації для аудиту дебіторської заборгованості є 

75. У разі великої кількості розрахунків з дебіторами, аудитор 

використовує 

76. Аудитор враховує, що звіти про використання коштів, виданих на 

відрядження або під звіт складаються 

77. Найбільш достовірний доказ для підтвердження точності обліку 

розрахунків з підзвітними особами 

78. Аудитор встановив, що всі звіти про використання коштів, наданих на 

відрядження містять підпис керівника підприємства. В існуванні якого 

виду контрольних процедур він переконався? 

79. Основним методом перевірки операцій з наявності та руху запасів є 

80. Аудитор враховує, що запаси зараховуються на баланс підприємства за 

81. Підприємство одержало виробничі запаси на суму 6000 гри в т.ч. ПДВ, 

які оплачені в минулому періоді (податкова накладна присутня). Аудитор 

визнає достовірним запис: 

82. До податкового кредиту підприємство має право включити вартість 

виробничих запасів підтверджену 



83. Аудитор визнає правильним оприбуткування надлишків палива 

виявлених при інвентаризації наступним записом 

84. Аудитори виявляють резерви економії і раціонального витрачання 

матеріальних ресурсів 

85. Основний метод перевірки операцій з надходження основних засобів 

86. Аудитор враховує, що до первинного документу, який є підставою для 

введення в експлуатацію основного засобу належить 

87. Аудитор враховує, що до первинного документу, який відкривається на 

весь термін служби об’єкта основних засобів належить 

88. Аудитор визнає правильним віднесення витрат на придбання 

необоротних активів на рахунок 

89. Аудитор враховує, що метод амортизації основних засобів обирається 

підприємством 

90. Аудитор враховує, що нарахування амортизації на об’єкти основних 

засобів, виведених з експлуатації у зв’язку з їх консервацією 

91. Під час проведення інвентаризації нематеріальних активів на 

підприємстві виявлено програмне забезпечення, яке документально 

списане, хоча нормативний термін його служби не закінчився. На день 

аудиторської перевірки його продовжували експлуатувати. Яке рішення 

повинен прийняти аудитор 

92. Наведіть завдання, що не належать до комплексу завдань з оплати 

праці, які необхідно перевірити аудитору 

93. Аудитор враховує, якщо працівник отримує дохід у кількох місцях 

праці, то соціальна пільга 

94. Аудитор враховує, що своєчасно не видану заробітну плату 


